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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5شرح متن اآلجرومية )

 يم الخضيرالشيخ/ عبد الكر 
 

عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على 
 بعد:

، وسوف ينهى في أقرب -إن شاء هللا تعالى-أنه لن يطول  اوعدنا سابقً  الذيخشيًة من طول وقت وأمد الدرس 
أن نكون في جل بابين، نأخذ بابين من أ في كل درس ، ونأخذسوف نقتصر على شرح المهم وال نسترسلمدة 

هذا  ينقص، يقل العدد، كأنهم استطالوه،، ألني أشوف العدد -إن شاء هللا تعالى-الكتاب نهاية هذا الفصل أنهينا 
 فيه نقص. الدرس

 .الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
 :-رحمه هللا تعالى-ؤلف قال الم

 ."والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد"
 ..أو يقابل.. التثنية والجمع؟إيش معنى مفرد؟ يقابل  وغير مفرد،الخبر قسمان، مفرد مفرد وغير مفرد، 

 طالب:.......
أن  ، عرفنااولو كان مثنى أو مجموعً المفرد ما ليس بجملة وال شبه جملة، ليس بجملة وال شبه جملة، نعم، 

 وهو إيش؟ مسّد الخبر،يحتاج إلى إيش؟ ما يسد  اوأحيانً المبتدأ يحتاج إلى خبر، 
 .......:طالب

 ال، ال، فاعل.
 فاعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل أغنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي أسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار ذان      فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأول  مبتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدأ  والثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاني

 

 في أسار ذان   -يعني عن الخبر–أغنى 
 ."قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون فالمفرد نحو قولك: زيد "

 ألنه ليس بجملة وال شبه جملة. ؛ا، ولو كان مثنًى أو مجموعً نعم
 ."مع فاعله، والمبتدأ مع خبرهوالفعل  ،والظرف ،وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور"

 يعني جملة، مبتدأ مع خبر هي جملة.
 ."برهوالفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خ ،والظرف ،وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور"

وهل هو الخبر  (زيد في الدار)و (زيد عندك)الجار والمجرور، يعني الجملة وشبه الجملة، شبه الجملة الظرف و 
مستقر )، أو (زيد كائن في الدار) ، أو(زيد مستقر عندك)، أو (زيد كائن عندك) أو هو متعلق بخبٍر محذوف؟

الجار  فالخبر أيهما؟ ؟أن يقدر فعل أو اسم على خالف بينهم في األفضل (استقر في الدار)أو  (في الدار
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 :وحينئٍذ يكون جملة، إذا قلنا ومجرور مع متعلقه؟؟ جار اوالمجرور أو متعلق الجار والمجرور أو هما معً 
 متعلق صار جملة، ما صار شبه جملة.ال

 طالب:.......
متعلق بمحذوف كائن أو مستقر،  ( شبه جملة،في الدارزيد )، و(زيد عندك)ومثله الجمل، اآلن هذه شبه الجمل، 

 والمبتدأ والخبر.الفعل والفاعل والجمل 
 ."(زيد قام أبوه)و (زيد عندك)و (زيد في الدار)نحو قولك: "
 فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر زيد. :فعل ماض، وأبوه :قام (زيد قام أبوه)
 ."وزيد جاريته ذاهبة"

أظن هذه والجملة خبر المبتدأ األول، و  ،ثاني وذاهبة: خبره: مبتدأ ثاني، زيد: مبتدأ، جاريتجاريته ذاهبة، وزيد 
إلى النهاية ننتهي في نهاية الفصل جميع لو أخذنا كل بابين  ؟جيد ,ال بأس به، ماشية باختصار ماشيالطريقة 

 .-إن شاء هللا تعالى-
 ما الفرق بين الخبر والصفة؟

لكن االبتداء بالنكرة ما لم تفد؟ ماذا تقول؟ رجل يجي؟ يجوز؟  (الداررجل في )أو  (زيد في الدار)اآلن لو قلت: 
أولى من حاجته إلى خبر، فرق ، يعني كائن في الدار فهو نكرة محتاج إلى وصف (رجل في الدار)إذا قلت: 

 اللفظ واحد. ة حاجته إلى الوصف أولى،النكر من حيث اإلعراب، المعرفة يحتاج إلى خبر، 
 ."خلة على المبتدأ والخبرباب العوامل الدا"

حكمهما الرفع، ، وأنهما مرفوعان ،على المبتدأ والخبرالعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، لما أنهى الكالم 
والمقصود بها العوامل  ،ذكر العواملوالعامل في الخبر المبتدأ عامله لفظي، معنوي االبتداء،  العامل في المبتدأ

ألنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، فمنها ما ينسخ حكم  وتسمى النواسخ؛ مبتدأ والخبر،الاللفظية التي تدخل على 
خ حكم المبتدأ من الرفع إلى كم المبتدأ والخبر، فالذي ينسحالمبتدأ، ومنها ما ينسخ حكم الخبر، ومنها ما ينسخ 

وأخواتها، والذي ينسخ يعني  (إنّ )الذي يغير حكم المبتدأ من النصب إلى الرفع ألن النسخ هو التغيير،  النصب؛
 وأخواتها. (ظنّ ) اوالذي ينسخ حكم المبتدأ والخبر معً  الرفع إلى النصب هي )كان( وأخواتها،من حكم يغير 

 ."كان وأخواتهاوهي "
فغيرت وأزالت حكم المبتدأ فقط، أو حكم الخبر فقط، أو ألن النسخ في اللغة بمعنى التغيير واإلزالة،  ،هي نواسخ
دون غيرها من األخوات؟ لماذا  (كان)لماذا اختيرت  ( وأخواتها،كان)من الرفع إلى النصب، وهي  امعً  حكمهما
 وأخواتها؟ (ليس)ال يقال: 

 طالب:.......
 نعم، كيف أولى؟ أولى ليش؟ من الذي جعلها أولى؟

 طالب:.......
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 (ليس)لكن غيرها؟ أكثر استعمال،  هيوما انفك  ،ما فتئ، وما برحب (كان)نعم إذا قارنا  يعني أكثر من ليس؟
 كثير استعمالها.
 طالب:.......

 كان يكون كن الكون. يع التصرفات،تتصرف جم يعني يأتي منها جميع التصرفات،
ّن وأخواتها، وظننُت وأخواتها"  ."وا 
، قال (ظننت  )و ّن وأخواتها، وظننت وأخواتها،  ،كان وأخواتها :لماذا ما قال: كنت  وأخواتها مثل ظّن  :ما قالوا 

ال داعي له، هي ظّن تاء المتكلم إلى ، ّظن تقييدها باإلسناد (ظنّ )أخواتها، أو قال: كنت  وأخواتها؟ األصل كان و 
 ر المرتب،من باب اللف والنش ،ثم بعد ذلكم يأخذ التفصيل ،متكلم أو إلى غيره، هذا اإلجمالسواء أسندت إلى ال

 ها ويذكر أحكامها.ويذكر  ،ثم أخذ يفصلها ،ذكرها إجمااًل 
 ."فأما كان وأخواتها فإنها ترفع االسم وتنصب الخبر"

}ِإنَُّه َكاَن  [( سورة النساء431)]}َوَكاَن ّللّاُ َسِميًعا َبِصيًرا{ترفع االسم، كان وأخواتها ترفع االسم وتنصب الخبر، 
من أصله ال: االسم ال أثر لكان فيه؟ لماذا ال يقوتنصب الخبر، ترفع االسم  [( سورة فاطر11)]َعِليًما َقِديًرا{

نعم، تغير االسم، صار اسم كان، ما صار مبتدأ، صار إعرابه اسم كان، مرفوع، بل هي أثرت في الخبر فقط؟ 
 ومرالتغير بالعامل اللفظي أقوى من التغير بالعامل المعنوي،  االتغير اإليش؟ اإلعرابي، وأيًض لهذا التغير،  اوتبعً 
عند أهل ما ألف فيها العوامل للجرجاني، كتاب مشهور تزيد على المائة، ومن أحسن اللفظية أن العوامل  انعم

ترفع االسم وتنصب  ي عنه طالب علم، العوامل اللفظية،ال يستغن ،االعلم ومطروق ومشروح بشروح كثيرة جد  
كن إذا ي بالمبتدأ، لوالثانمبتدأ وخبر مرفوعان، األول باالبتداء  (زيد قائم)تنصب الخبر، فإذا قلت: الخبر، 

اسم كان، نعم،  زيد: ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر فعل ماض :كانوا عرابها:  (اكان زيد قائمً )أدخلت كان؟ 
، (أصبح)، (ما فتئ) (ما برح) (اما زال زيد قائمً ) (اقائمً ليس زيد )و (اكان زيد قائمً ) : خبرها منصوب،اوقائمً 

هذه النواسخ على هذه الجملة فيبقى أثرها مثل كان فهي أخوات ، تدخل جميع (ظل)، (بات)، (أمسى)، (أضحى)
 كان.

 ."صبح وأضحىوأوهي كان وأمسى "
 .(كان، أمسى، أصبح) كان، الحظوا

 ."وظل أضحى"
 األولى؟أين 

 األولى أصبح. "أصبح وأضحى"
 زال وما انفك، وما فتئ، وما برح. وماطيب، وظل وبات وصار وليس 

 ."وما دام"
 أجمل أن تقرأها. ؟-أنت ذكرتها تو– (أصبح وأضحى، أمسى)بقي واحد؟ اآلن عندكم وما دام، 

 ."كان وأمسى وأصبح وأضحى"
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}َفُسْبَحاَن ّللاَِّ ِحيَن  ؟الليل متقدمالليل سابق؟ ؟ (أصبح)على  (أمسى)، لماذا قدم أنا هذا القصد (أمسى)نعم 
ن اليوم يبدأ من الصبح، ويستمر إلى الصبح الثاني، إ :ال يقول قائل [لروم( سورة ا41)]ُتْمُسوَن َوِحيَن ُتْصِبُحوَن{
}َفُسْبَحاَن ّللاَِّ هللا تعالى:  ظاهر؟ واضح؟ ولذا قال (أصبح)على  (أمسى)ولذا قدم  ؛الليل يبدأ بغروب الشمس

  .ِحيَن ُتْمُسوَن َوِحيَن ُتْصِبُحوَن{
 طالب:.......

يقولون: هذه دالة على أوقات الصالة، يعني تصلون الصلوات ، وأهل العلم انعم، في إيش؟ تنزيه، تنزيه عمومً 
 التي تليها.في اآليات وحين تصبحون، وبقية األوقات  ،المشتملة على التسبيح في هذه األوقات، حين تمسون 

 وما برح وما دام وماوظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى "
 ."تصرف منها

 من يأتي مثال لألولى ويعربه؟ ؟مثال لكل واحدٍة منهاثالثة عشر،  ان وأخواتهاثالثة عشر، ك
 طالب:.......

كان رسول "كان هل يلزم منها االستمرار؟ يعني إذا قيل: طيب، خبر كان منصوب، زيد: طيب،  (اكان زيد قائمً )
 ها االستمرار؟هل يلزم من "عل كذايف -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 طالب:.......
 ..لكن نريد...مسألة خالفية ال نعم،

 .[( سورة هود1)]}َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماء{يعني في مثال:  ؟يعني هل الخالف في مثال واحد أو في عموم األمثلة
 طالب:.......

-إلى النبي  امضافً  (كان)وقد جاء االستمرار، نعم منها ما يفيد االستمرار، ومنها ما ال يفيد عرشه على الماء؟ 
ن أفادته في بعض األحوال، والقرائن  ،ال يلزم لها االستمرارعمله مرًة واحدة، في عمٍل  -عليه الصالة والسالم وا 
 إرادته وعدم إرادته.هي التي تدل على 

 ؟أعرب (احار   أمسى الجو  )المثال الثاني: 
 طالب:.......

 .مرفوع ما هووع، في نطقك ؟ ولهم مرفاهذا يصير خبرً طيب، 
 طالب:.......
 إيش؟ خبرها؟
 طالب:.......

 نعم، اسمها مرفوع صحيح. ا،اسمهأيوه، 
 منصوب.خبرها:  ؟اأخطأت وخطأتني معك، طيب؟ حار  
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إذا قام وذكر هللا ؟ االرجل يصبح نشيطً متى يكون ؟ نعم، امتى يكون الرجل نشيطً  (اأصبح الرجل نشيطً )الثالث: 
أصبح الرجل )، اوأصبح نشيطً  هانحلت عقدانحلت عقدة، ثم إذا توضأ انحلت عقدة، إذا صلى  -جل وعال-

 إعرابها؟ (انشيطً 
 طالب:.......

نها صالة الليل، كثير من أهل العلم يقول: صالة الليل. إ :كثير منهم يقولم، المسألة معروفة عند أهل العلم، س
 هللا يعوض ويسامح اآلن. كن، لأذنيهفي رجل نام إلى الصبح بال الشيطان 

يو  (؟نأقائم الزيدا)  تدخل؟ناسخ ش تسوي؟ دخل عليها ا 
 طالب:.......

 نعم، دخل عليها ناسخ يجي؟ ما يجي؟
 المثال الذي يليه؟ أمسى، أصبح، أضحى.

 طالب:.......
 أضحى أضحى، ما زلنا في أضحى. 

  (اأضحى الفقيه ورعً طالب: )
 قبل ذلك؟و 

 طالب:.......
  .امطابقً  هات مثااًل  ؟قبل لكن... الشمس صار..رت يوم احت

 طالب:.......
يوقبل ساعة؟ و  ايافعً   ال بأس. (االجو صحوً أضحى )ش يصير؟ كبر بهذه السرعة؟ ا 

 قال: وا عرابهما كما مر.بقي اثنين  لما أعرب ستة عشر مثااًل مثل الكفراوي مو إعرابها كما مّر،  االتي بعده
 طالب:.......
 ال بد. ،الملل ،الملل نعم، وشو؟
ا{ (ظل) ي يليهالمثال الذ  إعرابه كما مر. [( سورة النحل85)]}َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ
 إيش؟  (بات)الذي يليه 

 طالب:.......
أو تجاوز  قبل ذلك، ا( أو دقيقً اصار القمح خبزً ) (صار) بعده .(ابات الطفل مريًض )، (ابات الرجل نائمً )

 طيب الذي بعده. أتم مرحلة السيولة، التبخير على طول، ، مااجميعً المرحلتين 
 طالب:.......

 على طول. ارًة، القمح ما يصير خبزً مباشألنه ما يصير  كيف؟ إيش هو المعروف؟ قبل؟ جيد؛
{: ال، هات اآلية (ليس البر  ) (ليس)   .[( سورة البقرة411)]}لَّْيَس اْلِبرَّ

 طالب:.......
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 عرب؟أ  َس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا{}لَّيْ ال ما تجي يا أخي 
 ...طالب:...

 .ليساسم مصدر أن وما دخلت عليه في تأويل  (أن تولوا)خبر ليس مقدم،  :البر  إيه، ما في إشكال، 
أيهما الذي يعمل عمل كان؟  (زال يزيل)، و(زال يزال)، و(زال يزول)أفعال ثالثة: عندنا اآلن  (ما زال) لذي يليها

كان، ليست من أخوات  أزال كذا يزيله عن مكانه، (يزيلزال )إيش يصير؟ و (زال الفيء) ال يزولأم ز  زال يزال؟
 نعم. (ارطبً ال يزال الجو )النفي عليها، فتقول: وال بد من تقدم  (زال يزال  ) إنما أخت كان

 .....طالب:.
 .. ما يجي، ال بد من تقدم النفي، كمل، إيش اللي بعده؟..زالوشو؟ 

النفي، ينزل النفي المعنوي منزلة النفي اللفظي، من يجيب ا فتئ وما برح وما دام، هذه كلها ال بد من ما انفك وم
 ؟مثال من سورة يوسفلي 

ألن معناه معنى النفي، فينزل  (أما تفت)األصل أنه هذا قالوا أنه نفي،  [( سورة يوسف58)]}َتاهلل َتْفَتُأ َتْذُكُر ُيوُسَف{
  .منزلة النفي اللفظي

 .اهذه كلها متقاربة، بعده (ا زال وما داموما انفك ومفتئ ما برح وما ) بعده
 طالب:.......
. فه َم يفهم،بر ح أو بَرح، بَرَح يب ؟بواب الصرفيةاألمن أي باب من  ؟من باب ضرب ؟من أي باب  َرح أو َبر ح يبَرح 
ذا قلنامن باب فه    من باب إيش؟بَرح يبَرح  :م، وا 

 طالب:.......
رضوان -الصحابة  عندك في الحديث ميزان، ميزان األفعال الستة المعروفة عند أهل العلم، يعني مثاًل لي  هات

ال  ؟أو تخف ق تخف ق رؤوسهمصالة العشاء حتى ينتظرون  -هللا عليهم نَصر؟ أهل من باب من باب ضرب وا 
من باب ضرب وينتهي  :يقول له مثاًل  مويحيلهالعلم يفترضون في طالب العلم أنه جامع بين العلوم كلها، 

بينهما فرق؟ لكن الفرق بالمضارع، هذا  واحد ما (ضرب ونصر)قد تقول: ما يحتاج يضبطوه لك، اإلشكال، 
 تخف ق رؤوسهم. اهي من باب ضرب، إذً تخف ق رؤوسهم أو تخف ق؟  يهل ه( ينصر)وذا  (يضرب)

ما ذكرنا التغيير فهي والنسخ مثلنواسخ،  خوات )كان(هي أ هذه ثالثة عشر فعاًل  والذي بعده؟ (ما دام) هالذي بعد
المبتدأ  إضافةفي المبتدأ فهو لمجرد من الرفع إلى النصب، أما تغييرها تغير الحكم، وتغييرها يظهر في الخبر، 

 .امعنوي   اوهو ما زال تغييرً  ،لها اليكون اسمً  ؛إليها
 ."وما تصرف منها"

 .، كان ويكون وكن وكائنوما تصرف منها
 ."اتقول: كان زيد قائمً  ويصبح وأصِبح،نحو: كان ويكون وكن، وأصبح "
 كمل؟وأصبح؟  طيب، (اكان زيد قائمً )
 ."وما أشبه ذلك ،اوليس عمر شاخًص "
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األول مرفوع على أنه اسم  ،، وا عرابها كما مرّ التي ذكرتموهاوما أشبه ذلك من األمثلة (، اوليس عمر شاخًص )
 خبر الفعل الناسخ. على أنه خبره،والثاني منصوب أو إحدى أخواتها،  (كان)
 ."وأما إّن وأخواتها"
ال إيش يسوي بما يقدر  (؟أنّ )أنكر  (وأما أّن وأخواتها؟)، لماذا ما قال: (إنّ بدأ بأ)وأخواتها،  (إنّ ) ذه أهينكرها وا 

 األمثلة؟
أو همزتها في مواضع؟ إّن وتفتح هل األصل يعني الكالم على أن )إّن( هي األصل و )أّن( فرع، أيهما األصل؟ 

غاية في  أصالن،ثالث الو  (إّن وأنّ ): ولذا يقول ؛أو هما أصالن وتكسر في مواضع؟ (أنّ )أن األصل 
؟ ال، يعني ثالثة (أنّ )أو األصل  (إنّ )االختصار، يعني حينما يسوق الخالف في األصل ما يقول: األصل 

 اوأحيانً  (أصالنالثالث إّن وأّن و ) ، والثاني كذا،ال: القول األول كذاالمسألة خالفية في ثالثة أقو  :ما يقولأقوال 
ن وليالمعروف، الق ءنئٍذ يطوي الشيوحي أصالن،أنهما  :ثالث األقواليعني  ،يقول: في المسألة خالف ثالثها

ألنها األصل عند  (إنّ فبدأ بأ) ال يفهم من الكالم،نه أل ؛ثم يورد الثالثمتقابلين، القولين ال وي ن، يطالمتقاربي
 (قائم اإن زيدً ) لها، اها، وترفع الخبر ويكون خبرً ل ااألكثر، وهي حرف توكيد ونصب، تنصب المبتدأ ويكون اسمً 

ال ال؟ وا عرابه: إنّ   (قائم اإن زيدً ) ئم: خبرها مرفوعقا ( منصوب،إنّ )اسم  :ازيدً  : حرف توكيد ونصب،صح وا 
؟ ازيدً إيش؟  إنّ  (إنّ )تخفف   أو زيد 

 لب:.......طا
  يقل عملها: خففتهذه إذا )إّن( زيد  كذا؟ إيش اللي بناه؟ زيد  لماذا؟ ألن 

 ...............................................     العمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل   فقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألّ  (إنّ ) وخففأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت
 

لكن إذا تّمت  (قائمان اوعمرً  اإن زيدً )، (إنّ )اسم على العمل، إذا عطفت  فقلّ  [( سورة طأه33)]}ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن{
ال عمرً  ووعمر قائم   اإن زيدً )الجملة،   :يجوز رفعه ، لكنعم هذا هو األصلمعطوف على المنصوب، ن اوعمرً ؟ اوا 

 بعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد أن تسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتكمال (إنّ )منصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوب     علأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى ارفعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأك معطوًفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ وجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائز  
 

لتكن الواو  فت عليه يجوز؛ة باسمها وخبرها وعطئمان؟ ال، إذا تمت الجملقا وعمرو   اال يجوز أن تقول: إن زيدً 
 اوعمرً  اجب نصبه، إن زيدً يالجملة ما يمكن، فإذا أتيت بالمعطوف قبل تمام  مع عطف النسقاستئنافية، أما 

ن كان األصل هو النصبايجوز ؟ اأو وعمرً  و  وعمر  قائم   اقلت: إن زيدً لكن إذا  قائمان، أعرب؟ من  لوجهان، وا 
 يعرب؟

 طالب:.......
في مثال  ،اتقديره قائم أيًض مبتدأ خبره محذوف  تئنافية وعمرو  ف على المحل، أو الواو اسة، معطو الواو استئنافي

 غز به بيت شعر:يل
 الحسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأناءَ  المليحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةَ  هنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد   نّ إ 

        

 وفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاءَ  وأي مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن أضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمرت لخأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألٍ  
  

 

 يعرب؟ من
 طالب:.......
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ألن من األفعال ما يأتي على  ، والنون للتوكيد؛، هذا الفعلإ   لباب بالكلية، الفعل الهمزةهذا اال ال، ما هي من 
 .من الوفاء (ف  ( )ق  ) (ع  الكالم) :حرٍف واحد، مثل

 طالب:.......
يكيف؟ و  ، ووجدت وجدت لها معنىه معنى في مغني اللبيب، لو راجعتلها  ال ،ذكروا لها معانش يفيد؟ ا 

ر له، كل كلمة ما ترتبط يقدوهذا  ،، يجيب لك هذا على اللفظ، وهذا على المعنىاحوسً  اإلعراب، وهو يحوسك
 باألخرى.

 طالب:.......
 في أوله. هعراج ،عند ابن هشام في مغني اللبيبوشو؟ 

 طالب:.......
 .-إن شاء هللا-طيب، نكمل الباب 

 ."فإنها تنصب االسم وترفع الخبر"
 .(قائم اإن زيدً )، وأعربنا: ويكون الخبر خبرهااالسم اسمها، ويكون  ،تنصب االسم وترفع الخبر

 ."نّ أوهي إّن و "
  )أّن(؟بمثال على  من يأتي (أنّ )، "إّن وأنّ "

 طالب:.......
  ؟ خطأ.(اأّن محمدً )

 طالب:.......
يألنه و  ال األول صحيح؛المث   ؟(أنّ )همزة  ش اللي فتحا 

 طالب:.......
  .إيه، ال بد تأتي به

 .....طالب:..
إذا  ، لكنلم تأت  بما يقتضي فتح همزة )إّن( ترجعها إلى أصلها، تصبح مكسورةأنت إذا قطعت الكالم و  ، لكنإيه

من يعرب؟  [( سورة البقرة403)]}َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ ّللّاَ َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر{ (ما)نعم، مثل الفتح أتيَت بما يقتضي 
 (ألم)مضت قبل درسين أو ثالثة، من الجوازم  )لم ولما وألم وألما(؟ الجوازمتعرف؟  ما أعربألم؟ ما في؟ ؟ أعرب
دخلت  (لم)هذا جازم، وهي  ؟ نعم، لكن منها: )ألم(وألما إلى آخر الجوازم الثمانية عشر لم ولما وألم :ما قلنا

على كل  ،منصوب (أنّ )اسم  :(هللاَ ) يد ونصب،توكحرف  (:أنّ ) مزة، تعلم: فعل مضارع مجزوم بأ)ألم(،عليها اله
 خبر )أّن(. تفضل الذي بعده.شيٍء قدير: متعلق بمحذوف 

 ."ولكّن وكأنّ "
من أثقل األمور ما ألي شيء يؤتى بها؟ لالستدراك، و  (لكن)و (محمد شجاع لكن صديقه جبان) ؟مثاله (لكنّ )

على خطأ فيقدم يريد أن ينبه الناس ألن بعض  ؛من أثقل األمور ما يقع بعد لكن وهو االستدراك، (لكن)يقع بعد 
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هذه اللي ما تطيقها النفوس، أما  ..أعطاك هللا كذا، ووهبك كذا، وأنعم عليك بكذا لكن..أنت إنسان بمقدمة طيبة، 
االستدراك أنت اآلن  (أو صديقه جبان ازيدً محمد شجاع لكن ) ليمة فما بعد لكن أفضل مما قبلها،القلوب الس
ألن االستدراك ما يعطي معناه . نعم؛ ولكنه عند اللقاء.. (جباني النهار لكنه في الليل زيد شجاع ف)على إيش؟ 
 من يعرب هذه؟ [( سورة الكهف35)]}لَِّكنَّا ُهَو ّللاَُّ َربِّي{ ن ارتباطه بالسابق من حيث المعنى،إال إذا كا

 طالب:.......
ال بنعم، طيب؟ اللي هو؟ ضمير المتكلم المجموع؟  س لكّن؟ يعني نطقها، الكالم على نطقها؟ هي فيه ضمير وا 

ر المتكلم يواسمها ضم (: حرف استدراك،لكنّ ) إعرابها: [( سورة الكهف35)]}لَِّكنَّا ُهَو ّللاَُّ َربِّي{ما تنطق، ال تنطق، 
 .(لكن)من مبتدأ وخبرها خبر المستقلة الجملة هذه هللا ربي( هو )المجموع، و

منصوب اسم  :أم نقول ،(إنّ )لفظ الجالل منصوب  :هللا (إن هللا عليم)جملة  يقول أيهما أفضل: أن نقول في
 ؟(إنّ )

 :ما يقولون  (ربي)إعراب  (أدعو ربي)ولذلك ما يقولون:  ،ولو في الكالم -جل وعال-ال شك أن التأدب مع هللا 
وب، ومن يفعله مفعول ألجله، معمول للفعل، على كل حال األدب في مثل هذه المواطن مطلوال  ،مفعول به
 .-إن شاء هللا-مأجور 

 والقصر للمبتدئ؟من حيث السهولة هذا يسأل يقول: ما هي أفضل أبيات في النحو 
، فالذي ليس عنده نية لحفظ االنحو، هي كثيرة أبياتها لكنها سهلة، سهلة جد  الملحة للحريري من أسهل منظومات 

الذي يستطيع أن  ، لكنيات، يعني الناظم ماهر، الحريري بوهي من أسهل األله أن يقتصر على الملحة، األلفية 
ويقرأ بعده القطر وشرح القطر، ويسمع عليه  ،أن يفهم مثل هذا الكتاب المختصر يعاني ألفية ابن مالك ولو بعد

 األشرطة يستطيع أن يعاني األلفية.
 طالب:.......

 أما الذي عندهعلى األلفية، ريد أن يتطاول ال يلمن من الملحة، المسألة األفضل، ما في أفضل وأسهل نعم 
 ما فيها كالم، األلفية أنفس ما كتب في الباب.األلفية، ويتأهل لفهمها لحفظ تسعفه الحافظة و 

 طالب:.......
 قل العمل.إذا خففت  (إنّ )مثل 

 طالب:.......
، هو من لكّنامصحف، هات ال ؟الكنّ  أنفسهم ما هم يتكلمون عنضمير فصل، األصل لكن، مسندة إلى إيش؟ 

أنا  ، لكن-جل وعال-هللا هي معتبرة، لكنا يعني أنا وأنت، في الحقيقة ربنا حيث اللفظ ال تنطق، لكنها معتبرة، 
قيد قيدها يا عبد الرحمن،  عراب، ويراجع اإلعراب ما في مانع،ويراجع اإلأعترف بأنه ربي وأنت ال تعترف، 

 ن نراجع إعرابها.إعرابها، نريد أأجل مراجعة  اآلية من
 ."وكأّن وليت ولعلّ "
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لكن لالستدراك، ، كأن للتشبيه، (ليت)بعدها؟ المثال الثاني:  أسد( ا)كأن زيدً مثال؟  (كأنّ ) "كأن وليت ولعلّ "
  :وكأن للتشبيه، وليت للتمني، تمني المستحيل أو ما يقرب منه

 اأال ليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت الشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأباب يعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأود يوًمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
 

 ............................................. 
 

( سورة 4)]}َلَعلَّ ّللاََّ ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك َأْمًرا{ ( وهي للترجي،لعلّ )و ،(أحّج منه ليت لي مااًل ) يقول الفقير المعدم:و 
 .[الطالق

 طالب:.......
مثلها: كما يقول ابن عباس، ال تمني وال ترجي، و  لعّل من هللا واجبة، ، لكنهذا أصل، هذا األصلنعم، كيف؟ 

 من هللا واجبة كما يقول ابن عباس. (عسى)
 طالب:.......

 الجملة خبرها. :ياء المتكلم، أبلغ األسباب :اسم لعّل، الياء [( سورة غافر33)]}لََّعلِّي َأْبُلُغ اأْلَْسَباَب{ها، إيش؟ لعّلي 
 ."شاخٌص  اقائٌم، وليَت عمرً  اتقول: إن زيدً "
 وما أشبه ذلك. هات؟ (،ص  شاخ اوليت عمرً  ،قائم   اإن زيدً )
 ."ولكّن لالستدراك ،ومعنى إّن وأّن للتوكيد"

ذا كانتا حرف توكيد فيحتاج  قال في إعرابهما: حرف توكيد ونصب،إّن وأّن للتوكيد، حرف توكيد ونصب، ي وا 
 (م  قاد ايدً )أن ز له الكالم عند الحاجة إلى توكيد الكالم، شخص خالي الذهن من قدوم زيد، يحتاج أن يؤكد إليهما 

لما  ، لكنألنهم كذبوا [( سورة يأأس41)]{مُّْرَسُلونَ }ِإنَّا ِإَلْيُكم  الوجه الثاني، (يس)سورة في ولذا جاءت  ،ال يحتاج
في األصل  لما كذبوا، لكن لو لم يكذبوا [( سورة يأأس43)]{َلُمْرَسُلونَ }ِإنَّا ِإَلْيُكْم  توكيد ثاني كذبوا ثانية احتاجوا إلى

يؤكد إليه  اومعاندً  اومصر   افي القبول يؤكد إليه، إذا كان مكذبً  االسامع مترددً يج إلى التوكيد، فإذا كان ما احت
 ولو قضى األمر إلى القسم. ،وكيداتبت
وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ لعّل للترجي والتوقع، وأما ظننُت ولكن لالستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، و "

 ."هما مفعوالن لهاوالخبر على أن
 (.اقائمً  اظننت  زيدً )مها وخبرها، اس :نعم، على أنهما مفعوالن لها، ما نقول

 طالب:.......
 (اظننت  زيدً )مبني على السكون القترانه بضمير المتكلم؟  :أو نقول إيه، يبنى؟ على إيش؟ أيوه، ا؟ه

 طالب:.......
تنصب مفعولين، اسم خبر، مفعول أول ومفعول ثان،  ما لها :ما قلنااسمها؟ ها، مصر مصر ياهلل، طيب، 

{ (،اقائمً  اظننت  زيدً ) المفعول األول والثاني وكالهما  .[( سورة الفتح41)]}َوَظَننُتْم َظنَّ
 طالب:.......

 وشو؟ أي؟ ، إيه إيه، ها
 طالب:.......
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{ال، هذا فاعل،  ،ال  .}َوَظَننُتْم َظنَّ
 طالب:.......
 .مثاًل  (اتم ظن السوء واقعً ظنن) المفعول الثاني
 طالب:.......

 توكيد وال يأتي هذا. له، يستبعد، ضمير فصل  ما.. توكيد مع بعض، ما له، ..إذا قلت أنتال،  ،ال
 كمل.

 ."وهي ظننٌت وحسبتُ "
 ،  .(اخلت الهالل الئحً )، و(اناجحً  احسبت عمرً )، و(اقائمً  ازيدً ظننت  )ظننت  وحسبت 

 ."علمتُ و وخلُت وزعمُت ورأيُت "
 .(؟زعمت  مثالها؟ مثال لأ) (زعمت  )

  طالب:
 إنمييييييييييييييا الشييييييييييييييي  ميييييييييييييين يييييييييييييييدب دبيبييييييييييييييا    ولسييييييييييييييييُت بشيييييييييييييييييٍ    ازعمتنييييييييييييييييي شيييييييييييييييييخً 

 

 ، إّن مكفوفة بعد.إنما الشيخولست  بشيٍخ،  اشيخً زعمتني صحيح، 
 ."ورأيُت وعلمتُ "

 ...........................................    رأيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت هللا أكبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأَر كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيءٍ 

 ."(امنطلقً  اظننُت زيدً ): وجعلُت وسمعُت، تقولوجدُت واتخذُت و "
 يعني على هذا فق س. (امنطلقً  اظننت زيدً )

 أخأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوين فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي الرخأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا اوعمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرً  ازيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدً     نحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو أظأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن ويظنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان أخأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
 

 .-إن شاء هللا-وأحضروه في الدرس القادم  ،إعرابه في ألفية ابن مالك، واحفظواهذا البيت راجعوا  من يعرب؟
 أخأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوين فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي الرخأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا اوعمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرً  ازيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدً     ظأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن ويظنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان أخأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو أ

 

 معربة من قبل الشيخ خالد األزهري، معربة جميع ألفاظها.واأللفية 
 طالب:.......

ي نواألشمو شوي، صعب، ابن عقيل أيسر منه، ابن عقيل، ابن عقيل، ابن هشام كّل أشوف أيسرها وأسهلها 
، احواشي الصبان عليه مهمة، وحواشي األبياري على الصبان أيًض أوسعها وأشملها، و  ينشمو أنفعها وأنفسها، األ

ال نافعة  ، لكنحواشي على حواشي أن أن عاد بس ونفيسة، هذه أمور ال يطيقها طالب العلم في هذه األوقات، وا 
يعني  ،بالنسبة للكالم كما يقرر أهل العلم مثل الملح للطعام، ما يكثر منهألن النحو  ؛األمور تؤخذ بقدر الحاجة

 ، إنما هو أمر ال بد منه لطالب العلم.بحيث تضيع األوقات كلها عليهيعانى 
 طالب:.......

 أن يوجد ما يقتضي فتح همزتها.بد أّن ما تجي، ال 
 ما حكم إيداع األموال في البنوك؟ هذا سؤال يقول: 
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من  ن يحفظها ممن هو أصلح حااًل للحفظ لعدم وجود مأما أخذ الفوائد عليها فهو عين الربا، وأما مجرد إيداعها 
ن وجد غيره  -إن شاء هللا تعالى- بأسمنها فال  من هو أصلح حااًل البنوك إذا فلم يوجد هذه  لمجرد الحفظ، وا 

 ، والتعاون معهم تعاون على اإلثم والعدوان.ألنه من باب التعاون  ؛فال يجوز
إنما  ،وأنه ليس بسنة ،من قناة المجدلحية اليقول: سمعت أن اللحية فرض من فروض اإلسالم، يعني إعفاء 

 ؟ ايعني اللي ما يربي لحيته يكون كافرً فرض من فروض اإلسالم يعني واجبة؟ 
 

ذا قلنا ،اال ال أبدً  الذي ال محيد عنه وعليه نها واجبة وهو قول إ :فرق بين كونه سنة أنه ال يأثم إذا حلق لحيته، وا 
ى هذا يأثم من يحلق إعفاء اللحية واجب، وعلعلى أن نقل اإلجماع  داللة النصوص، والقول بسواه شذوذ، بل

 بهذا، بل هي معصية من المعاصي، نسأل هللا العافية. اه ال يكون كافرً ، لكنلحيته
 ؟ايحتوي على كحول يعتبر نجسً يقول: سمعت اليوم من قناة المجد أن العطر الذي 

أن األدلة التي يستدلون بها ال تنهض ، ويرى بعضهم الخمر نجسة في قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم
والورع االبتعاد عنها، وكذلك العطور التي تحتوي على كحول كل حال المسألة خالفية على التنجيس، وعلى 

 الورع االبتعاد عنها. ، لكنرحكمها حكم الخم
 مكروه؟يقول: هل اإلسبال حرام أم 

به الخيالء فاألمر أشد وأما إذا اقترن  توعد عليه بالنار،غير خيالء ن بمفرده مهو حرام ألنه توعد عليه بالنار، 
 من ذلك.

 هذا يقول: الدهان المستخلص من زيت السلحفاة والتمساح هل هو مباح أم ال؟
 يجوز أكلها فهي في حكم الميتة نجسة، وال يتداوى بحرام، إن احتيج إليها في الن السلحفاة والتمساح إ :قلنا

 ها والداعي إليها فقد رّخص في ذلك بعض أهل العلم.الحاجة إليمن عند االنتهاء وغسلت  موضٍع خارجي
 وصرفه وبيانه لمحمود صافي؟ القرآنأم إعراب أفضل: إعراب القرآن لمحي الدين درويش  يقول: أيهما

 .أنا المرجح عندي إعراب القرآن لمحي الدين درويش
ال الثانية؟  [( سورة الكهف35)]َو ّللاَُّ َربِّي{}لَِّكنَّا هُ : -جل وعال-آية الكهف قوله   هذي الطبعة األولى وا 

منسوب إلى الواحد يقول: لكن حرف استدراك ساكن النون، لكن أنا، هذا الذي عليه عامة المفسرين، وهو 
يطبقون  بل يكادون يراد بها الجمع، لكنا، يقول المفسرون النون المشددة بعدها ألف في اآلية وليست المتكلم، 

ثباتها في الوقف، الوصل في على هذا، أصلها: لكن أنا، حذفت الهمزة  في الوصل يقول: أنا، حذفت الهمزة وا 
ثباتها في الوقف،  تي تحذف في الوصل وتثبت في الوقف؟ هل المقصود همزة أنا أو قصد بالهمزة الماذا يوا 

ذا درجت تقول: لكن بدون ألف، يعني لو وقفت عليها  األلف التي في آخرها؟  }لَِّكنَّا ُهَو ّللاَُّ َربِّي{قلت: لكّنا، وا 
ثباتها  لالهمزة في الوصت حذف :لكن يقول  ضمير منفصل مبتدأ في محل رفع. ،قففي الو وا 

 طالب:.......
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اآلية؟ ما  أنا في :ال تثبت في الوقف، يعني إذا وقفت على ذاك تقول (أنا)ألن همزة  ال، ما يمكن؛نعم، وشو، 
لفظ الجالل  :مبتدأ ثاني، هللامبتدأ في محل رفع هو ضمير الشأن مبني في محل رفع يمكن، ضمير منفصل 

أشرك: و  ،نافية : مضاف إليه، والواو: عاطفة، وال:خبر المبتدأ يعني الثالث، والياء :مرفوع، ربيمبتدأ ثالث 
 الكسرة المقدرة على ما قبل الياء،وعالمة جره شرك، بأمتعلق  جار ومجرور :بربي ،والفاعل أنا ،مرفوعمضارع 

ال محل لها استئناف في حيز القول،  (لكن أنا هو)به منصوب، وجملة مفعول  :امضاف إليه، أحدً  :والياء
في محل رفع خبر المبتدأ  (هللا ربي)، خبر المبتدأ األول، و(أنا)في محل رفع خبر المبتدأ  (هو هللا ربي)وجملة 

 .(ال أشرك بربي) (هللا ربي)على جملة معطوف في محل رفع  ( أشرك بهال)، و(هو)
 طالب:.......

  .....، األولى ما هي(لكن أنا هو هللا ربي)، (هللا ربي)األولى التي قبلها، معطوفة على جملة  (ربي)ال ال، 
 طالب:.......

ال ذي يليها ال بد أن يكون ضمير نصب، فال، (إنّ )يجوز، أما إذا كانت أخت إذا كان االستدراك ما هي بناصبة 
  .ضمير رفع (أنا)وبد أن يكون اسمها ضمير نصب، 

 طالب:.......
ذا قلنا هذا اتجه الكالم، المؤلف وهو يعدد  : لكن أنا،وكلهم على هذا حقيقًة، كلهم قالواال هو يوجه اآلية،  وا 

فاعل والمفعول الذي لم يسّم فاعله، والمبتدأ سبعة؟ ال :المرفوعات، كم عددها عنده؟ هو بدأ بالمرفوعات وقال
عن ستة أشياء، فاعل ونائبه، انتهى الكالم من الكالم  انتهىوالخبر، واسم كان، وخبر إّن، والتابع للمرفوع، 

التابع، التابع  ووهوخبر إّن، هذا انتهى الكالم فيه، بقي السابع  ،واسم كان ،والمبتدأ والخبر ،الفاعل ونائبه
آخر جعل التابع بما أصله مبتدأ، ودخل عليه ناسخ، ثم وأردف المبتدأ  ،يعني أتبع الفاعل بنائبه للمرفوع،

المجزوم، يعني إذا عطفت  اوأيًض والمنصوبات، والمجرورات بين المرفوعات ألنه مشترك ؟ لماذاالمرفوعات، 
، والمنصوبات عات التي بدأ بها أواًل بين المرفو  الكونه مشتركً  افنظرً ، (يقعد )زيد لم يقم ولمعلى مجزوم جزمت، 

.. الخ، أّخر التابع، والتابع يتبع ما قبله في إعرابه، وهو بها، والمجزومات التي ثنى بها، والمجرورات التي ثلث
  :والبدلوعطف البيان، وعطف النسق، والتوكيد النعت  :ءخمسة أشيا

 وبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدل وعطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأف   وتوكيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد   نعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت      ل وَ يتبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأع فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي اإلعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأراب األسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأماء األ  
 

ألن عطف البيان داخل  يان، وعندكم اقتصر على عطف النسق؛عطف النسق وعطف البيشتمل على والعطف 
إن شاء -تأتي حكمه حكم البدل، ويجوز أن يعرب العطف البيان بدل والعكس، إال في مسائل ثالث، في البدل، 
 :-رحمه هللا تعالى-فقال البدل، التوكيد ثم في البدل، فبدأ بالنعت، وثّنى بالعطف، ثم  -هللا تعالى

 ."باب النعت"
 ما الذي يراد به المصدر؟ وماذا يراد بالمصدر؟ ،، النعت مصدرامصدر نعت ينعت  نعتً  :النعت

 طالب:.......
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اسم يراد به بمعنى المنعوت، فكأنه قال: مصدر ماذا يقول؟ النعت يجيب، ال، الذي عنده حاشية ابن قاسم 
النعت يراد به هل النعت يراد به المنعوت، أو بيان المنعوت؟  ، لكنليراد به المحمو  لمثل الحم ،المفعول

هل المراد بالعاقل الذي هو النعت هو  (جاء زيد العاقل)وصف المنعوت، هل يراد به المنعوت نفسه؟ إذا قلت: 
المراد  :ف يقول الشيخكي اأو وصف المنعوت؟ إذً هل المراد بالنعت المنعوت،  ، لكنالمنعوت زيدالمنعوت زيد؟ 
 به المنعوت؟
 طالب:.......

 بالحمل المحمول؟يراد  :يعني هل المراد بالنعت الذي هو المصدر المنعوت مثلما نقول، ال، ما هو مرادف ،ال
 طالب:.......
ا الحقيقة المتحدث عنهأن يريد الشيخ بذلك أن الحقيقة واحدة، المتحدث عنها أمر واحد،  -على بعد-هو يحتمل 

هل يمشي  ، لكنوهو المسمى بزيد، حقيقة واحدةالذي جاء هو العاقل،  (جاء زيد العاقل) :شيء واحد، فإذا قلت
ويعربون ، بعضهم يعبر بالصفة لكن هذا وصف وهذا موصوف؟اللفظ؟ هذا  وهإذا أردنا هذا اللفظ  هذا بدقة

ن كان هن ،النعت بأنه صفة أو نعت على حٍد سواء من باب الترادف النعت ولفظ بين لفظ دقيقة اك فروق وا 
 ، والوصف يراد به الطارئ.ت كأنهم يريدون به الوصف الثابتالنعالوصف، 

 طالب:.......
 الباب، النعت والصفة واحد.في هذا ما بينهم فرق واضح نعم، نعم 

 طالب:.......
 شيء واحد النعت والصفة شيء واحد.نعم، 

، يطلق على هذا وهذا، فإذا قلت: اثابتً  شيًئا، يطلقونه ويريدون به اطارئً  اويريدون به شيئً ألنهم يطلقون النعت 
العقل صفة  ، لكنمنعوت به اوصوف بالعقل، وهو أيًض مالعاقل صفة صحيح هذا،  :وقلت (جاء زيد العاقل)

ال  (جاء زيد البائع)لو قلت:  ثابتة، ة صف :ويصح أن تقول ،نعت :طارئ، يصح أن تقولطارئ؟ هذا ثابت وا 
 عندهم وال يختلف.

 ."(جاء زيد العاقل)تعريفه وتنكيره، تقول: تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه و  :والنعت"
أشياء: عشرة ألن عندنا  ، أو في أربعة من عشرة؛أمرين من خمسةبين النعت والمنعوت في عندنا اآلن المطابقة 

 النصب والجر، التعريف والتنكير، عشرة أشياء. الجمع، الرفع و هي التذكير والتأنيث، اإلفراد والتثنية و 
، الفرق بينهما أن النعت اأو سببي   احقيقي   االنعت ال يخلو إما أن يكون نعتً ، اأو سببي   اوالنعت إما أن يكون حقيقي  
نعت له، ومن حيث اللفظ ال المالبس المنعوت، يعني ليس وصفً والسببي وصف الحقيقي وصف للمنعوت، 

اآلن فيه ضمير يعود  (جاء زيد القائم)، فإذا قلت: اظاهرً  ا، والنعت السببي يرفع اسمً امستترً  ارفع ضميرً الحقيقي ي
 ، لكننعتالقائم  :تقول (جاء زيد القائم أبوه)إذا قلت:  ، لكنبيان لوصف المنعوت النعت حقيقي، اإذً  (زيد)على 

لمن؟ إسناد القيام هل هو نعت لزيد؟ القيام له؟ هل هو نعت  ، لكنهو تابع لهو في إعرابههل هو نعت لزيد؟ 
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 ايعني ألنه يتبع زيدً  انعت سببي، وكونه نعتً إن هذا  :قيللوجود المالبسة بين زيد وأبيه  ، لكن لزيدلمن؟ لألب ال
 في إعرابه.

الفرق  في النعت الحقيقي، اآلن عرفناالمطابقة  ، لكنوكذلك السببي ،في إعرابهالنعت الحقيقي يتبع المنعوت 
من عشرة، العشرة التي عددناها، الرفع والنصب والجر بينهما، المطابقة في النعت الحقيقي في أربعة أشياء 

طابقه في أربعة أشياء من  افراد، التثنية، الجمع، فإذا كان النعت حقيقي  والتنكير، اإلوالتذكير والتأنيث، التعريف 
ذا كان النعت سببي    طابقه في اثنين من خمسة. اهذه العشرة، ال بد، وا 

 ."(مررت بزيٍد العاقل)، و(العاقل ارأيت زيدً )، و(جاء زيد العاقل)تقول: "
  (؟جاء زيد العاقل)تقول:  ؟إعرابها

 طالب:.......
العاقل:  : فعل ماض، طيب، طيب، مفعول بهرأى (العاقل ارأيت زيدً )فاعل مرفوع، لزيد مرفوع، طيب، وزيد؟ 
  (مررت بزيٍد العاقل  )ت المنصوب منصوب، به، ونعنعت لمفعول 
 طالب:.......
 هذا ما مّر. ،الذي مر مرفوع ومنصوبألن  ؛كما مر نعم، ما يمكن
 طالب:.......

ال سببي ونعتلزيد  فعل وفاعل، طيب، نعت :مررت  نعم،   ؟المجرور مجرور مثله، ظاهر، وهذا نعت حقيقي وا 
تمام، طابقه في  ،في التذكيرياء، في التذكير، طابقه في إيش؟ النعت طابق المنعوت في إيش؟ في أربعة أش

اإلعراب األخير في الجر،  من كل فرع في التذكير والتعريف، وفي، أنت خذ واحد اما يجتمعان أبدً  ؟التأنيث
في اإلفراد، في أربعة من العشرة التي  اوأيًض  ،والذي قبله في الرفع، في اإلعرابقبله في النصب، والذي 

ال ال؟ حدد تقول: لو  ، لكننريد أن نصحح ، نحناما تجي أبدً والتذكير  التأنيثأما طابقه في ناها، صح وا 
 أنيث ال في التذكير.التفي  طابقه (العاقلة )جاءت هند

 ."والمعرفة خمسة أشياء"
يشياء، و المعرفة خمسة أ ج إلى المطابقة اآلن نحتاالمطابقة في التعريف، معرفة، ش اللي جرنا إلى الكالم على الا 

 .أشياءقال: المعرفة خمسة  ؟إيش معنى التنكير كيرالمطابقة في التن إيش معنى التعريف؟ في التعريف
 ."ناأ :نحو رالمضم"

ضمير  ،المعارفالمضمر أعرف عندهم أعرف المعارف، إيش؟ المضمر ألنه عندهم  ؛المضمر بدأ بالمضمر
كالمه حق أعرف و غيره و عند سيبويه  ، لكنذا أعرف المعارفضمير الغائب، ه ثم باطمخالمتكلم ثم ضمير ال

ؤي في المنام ،-جل وعال-المعارف هللا   :ماذا؟ قال: ألني قلتوقيل: ما فعل هللا بك؟ غفر لي، ب ،ويذكر أنه ر 
على أن أعرف المعارف مقصودهم من األلفاظ التي هم مطبقون  أعرف المعارف، وهو أول من قالها، هللا

  .يبحثونها
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لماذا صار ضمير مير الغائب، ثم ض ،الضمير، وأعرف هذه الضمائر ضمير المتكلم، ثم ضمير المخاطب
  أعرف من ضمير المخاطب وضمير الغائب؟ ؟المتكلم أعرف المعارف

 طالب:.......
فقال الخطيب: أنا فعلت آخر، طيب لو افترضنا خطيب على المنبر، ونحن جلوس؟  اطيب هو يخاطب شخًص 

اسكن، ال تتحرك، أنا، لكن لو الخطيب على المنبر يقول: أنت  :اضرين يعرفون أن الخطيب قالالح كذا، كل
لكن ، هيعرفعل كذا، وال واحد لو جاء بضمير غائب، هو ف ، لكنه عدد يسيررين يعرفون هذا؟ يعرفكل الحاض

ال مويبقى أنه معرفة من المعارف،  ة إليه، ر متجها، كل األنظاأنا فعلت كذ :ما يقوليعني ل ؟واضحب واضح وا 
ممن ه عدد يسير يعرفسكت، ال تتحرك، اأنت أنت يا فالن،  :لما يقول ، لكنا تعرفه، من هذه الحيثيةوكله
إال من عرف ه ال يعرفكله في المجلس  بضمير الغائب ليس موجوًداما يعرفونه، أما إذا جاء لكن البقية  ،حوله

 ها، الضمير نحو المضمر.قصته، إال من عرف قصته التي يتحدث عن
 ."أنا وأنت :والمضمر نحو"

، أو المريد تأكيد الخبر يقول: (نحن)أو المعظم نفسه يقول: ، (نحن)، ومع غيره (أنا) امنفردً هذا ضمير المتكلم، 
أو يكون ، (نحن)يقول: لنفسه  اأو معظمً  ،اجمعً ، فإما أن يكون (نحن)الذي يريد تأكيد الخبر يقول:  (نحن)

غير معظٍم لنفسه، والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، كما قال اإلمام  اولو كان واحدً  ،لكالمه امؤكدً 
}ِإنَّا  :في صحيحه في تفسير سورة ؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، كماالعرب تو  :-رحمه هللا تعالى-البخاري 
  من الصحيح. [( سورة القدر4)]َأنَزْلَناُه{

 ."زيد ومكة :نحووالعلم "
علم  إما أن يكون علم شخص: زيد،والمراد به الذي يعّين مسماه، العلم الذي يعين المسمى، فهذا العلم العلم، 

 .أسامة مثاًل ك :كمكة. علم جنس :على مكان
 علمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه كجعفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأٍر وخرنقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا     ااسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم يعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأين المسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمى مطلًقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 

ال  أنت مة مثاًل أسا :تقول لمالم، بعد الضمير الع المعارف، الثاني من المعارفاإليش؟ فهذا هو الثاني من 
تتحدث عن شخص، جعفر مثال للشخص، وأسامة علم على الجنس الذي المراد به عن شخص، لست  تتحدث

األمة متواطئة على كون الناس يعرفون بلد كل هذه أمور متفاوتة األسد، هذا علم شائع في جنس األسود، 
مكة، بغداد، القاهرة، لكن  من يعرف جفن ضب؟ ( بلدضبجفن )ال يعني أن كل البلدان معروفة، معرفتها، 
 يلزم.ما غيرها؟  ، لكنمعروفةعواصم دمشق، 

 ."نحو: هذا وهذه وهؤالءواالسم المبهم "
، لماذا أسماء إشارة وهذه وهذان وهاتان وهؤالء،أسماء اإلشارة، أسماء اإلشارة، هذا و ، الذي هاالسم المبهم

يعني حينما  هذا فيه تعيين؟ ، لكنيعّين مسماه ألنه ؛رفنا وجه تقدمه، والعلمصارت مرتبتها ثالثة؟ الضمير ع
، (هذا قام) ،(هذا فعل)، لمبالعدعنا من إردافه  (هذا قام)أو  ،(الزيدانهذان )و ،(هندهذه )و ،(هذا زيد)تقول: 

 ، لكنإليه فعل لكنه مبهمأسند  مبهم، (هاتان قعدتا)و، (قعداهذان )و ،(هؤالء قعدوا)و ،(قعدتهذه )و ،(هذا قعد)
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 تحدد، بينما هذا أنت تشير إليه تحددهاسم شائع في الجنس، النكرة ألن  ؛أخص من النكرةهو أخّص من النكرة، 
 ففيه نوع من التعريف.واجهته،  ....

 ."واحٍد من هذه األربعةوما أضيف إلى  ،واالسم الذي فيه األلف والالم نحو الرجل والغالم"
ذا (الرجل)تقول:  (رجل)التعريف،  (أل)هذه  (الرجل)تقول:  (رجل)ه األلف والالم أصله نكرة، الذي فياالسم  ، وا 
 (.ألأ)رف بيتع ،بعد أن كان نكرةً فيتعرف وتريد بذلك التعريف  ،الرجل :قلت
 قأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل فيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنمط فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنمط  عرفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت    حأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرف تعريأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأٍف أو الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالم فقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأط  (أل)

 

ة وقال به األئم ،قول معتبر عند أهل العلمعلى كل حال هذا ، هل )أل( حرف تعريف أو الالم فقط -خالف–
  .سبق في أول الكتاباالسم ودخول األلف والالم عليه،  يعني، وهذا سبق بحثه في عالمات

 ( التعريفية؛أل) :حرف تعريف ونحتاج إلى أن نقول :إذا قلنا (أل)األشياء التي تقدمت، إلى أحد هذه والمضاف 
ال ما يتغير؟ ، حسن مثاًل ، اتفيد تعريفً ال  (أل)ألن هناك  حسن بن علي بن أبي طالب إذا قلت: الحسن، يتغير وا 

حسن هو الحسن، حسن يعني هذا واحد ثاني؟  :أو تقول بن أبي طالب،علي علم، حسن بن ما يتغير، هو 
 هذه يأتون بها. (أل) ، لكنهو هوالبصري هو الحسن البصري؟ 

 طالب:.......
ما  خبر اإلخوة باسمك،أ؟ تبي نمثل بك أنت علشان تعرف مضبوطيا أخي علم،  بعد، هو في تعريف ال ما

حسن بن علي بن أبي  :إذا قلت ، والحسين أخوه،-عليه الصالة والسالم-عطنا حسن سبط النبي أ يصلح؟ طيب 
ال نكرة؟ علي بن أبي طالب معرفةطالب، حسين بن  لحسين بن أو االحسن بن علي بن أبي طالب  :ا قلتإذ وا 

الذي هو وصف للمح األصل،  (أل)هذه  :؟ هو معرفة من األصل، يقولون اعلي بن أبي طالب استفاد تعريفً 
إذا شفت حسن لمح األصل، أنت إذا أردت عباس فهو علم،  :عباس والعباس، إذا قلتسن في الرجل، للمح الح  

العبوس، وصف تستحضر العباس  :أصله عباس وأنت قلتكان  إذاالحسن تستحضر فيه وصف الحسن،  :تقول
  .بهذاالذي من أجله سمي  ،لمح األصل، الوصف الذي تلبس بهلوصف، الهذه للمح األصل الذي هو  :يقولون 

 طالب:.......
 يجوز أن تدخل عليه )أل(. إذا كان االسم أصله وصفوين؟ 

 طالب:.......
 (.أل)فيه أدخل عليه وصف الحمد دت أن تلمح المحمود، إذا أر  :محمود تقول المحمود،ال ما تقول: المحمد، 

 ؟كيف تضيف إلى هذا الضمير؟ تقول: غالم أنا (أنا ونحن) هذه األشياء، المضاف إلى الضمير إلىالمضاف 
 ما تجي بيت أنا؟ بيت أنا؟ غالم نحن؟ غالم أنا؟ 

 طالب:.......
تأتي إلى ضمير المتكلم إذا أردت أن تضيف لكن الكالم عندنا في اللغة العربية،  ،يستعملونهاألعاجم نعم عند 

بضمير مناسب لإلعراب، محل تأتي  ؟غالم أنا :تقولتأتي بضمير رفع، المضاف إليه مرفوع، بضمير رفع، 
ال ال؟ تأتي بضمير نصب وجر معً صح و الجر باإلضافة، الياء   يرهم واحد، تقول: غالمي، وغالمنا؛ألن ضم ؛اا 
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 وساكنتي بضمير رفع، وتقول: غالم محمٍد، ما تأ ، لكنمن األبوابكثير في ألن النصب والجر متداخالن 
 يعرب؟ من  (الفاضلجاء غالم محمٍد )مكَة، تقول: 
 طالب:.......
ال ل :ومحمدٍ  ،مضافغالم: فاعل و   حمد؟ ممضاف إليه، الفاضل: دبر حالك نعت إليش؟ للغالم وا 
 طالب:.......

اللفظ الواحد في معنييه، فيما يحتمله ، وأجزنا استعمال كلهم فضالءانوا يجوز، ما يجوز؟ ال بد واحد، إال إن ك
ندري، القرائن هي التي في هذا المثال ماذا تريد؟ المتكلم ماذا يريد؟ ما  ، لكنهّين إذا أردتمن معاني يجوز، 

هو أولى هو المخبر عنه، و الغالم هو المتحدث عنه،  :محمد أقرب مذكور فهو أحق، نقول، فإن قلت: تحدد
ذا كان اإلعراب بالحركات أوقع في لبس، القرائن هي التي تدل على  ، لكنسيدهبالوصف من  اللفظ محتمل، وا 

}َتَباَرَك اْسُم   ، [( سورة الرحمن11)]}َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو{  المراد، أما إذا كان اإلعراب بالحروف انتهى اإلشكال، 
ال المضاف إليه؟ للمضاف،نعت  ألولالجاللة في الموضع ا اآلن )ذو( [( سورة الرحمن15)]َربَِّك ِذي{  للمضاف وا 

الحروف تبين، أما إذا فإذا كان اإلعراب بالحروف ما في إشكال،  في آخر السورة وصف للمضاف إليه، (ذي)و
ال إن كان  ،تدل على المراد، ما فيه إال من خالل السياقيحتاج إلى قرينة  بالحركات فهو مشكل،كان اإلعراب  وا 

والسيد ما عنده فضل وال كرم وال شيء،  ،كان الرجل معروف غالمه فاضل معروفأو ، يسأل احاضرً المتكلم 
  .نعرف من القرائن تدل عليه، أو العكس

 طالب:.......
هي محط  (ذو)اآلن  ؟... في أي شيءله عالقة..هذه حرف ما  (أل)إيه  (ذوأ)اإلعراب لها، اإلعراب ل

 ، ما اقترن بها هو محط اإلعراب.(ألأ)وأنت عندك ما اقترن ب اإلعراب،
 ."في جنسه ال يختص به واحد دون آخركل اسم شائع  :والنكرة"

لماذا؟ ألنه شائع في هذا الجنس، من بلغ من رجل نكرة رجل، امرأة، هذه نكرة، اسم شائع في جنسه،  :النكرة
وتقول: رجل،  اذا الجنس الكثير، هل يمكن أن تريد شخًص هذا شائع في هرجل،  :من بني آدم يقال لهالذكور 

أوصى زيد بثلث ماله إذا أوصى زيد لرجل، إنما تريد فرد من هذا الجنس الشائع،  ،ما يمكن ؟شخص بعينه
خذ  :تقول له اتمسكهرجل ما يتم تنفيذها بأدنى ؟ وصيته؟ كيف تنفذ وصية من أوصى لرجللرجل، كيف تنفذ 
ما يريد  اأيًض  ، لكنبعينه اشخًص دليل على أنه ال يريد بعينه،  انفذ؟ لكن هو ال يريد شخًص تما هذه الوصية لك 

للفظ فهو نكرة، يدخل في هذا الوصف جميع من يطلق عليه هذا ا ، لكنيخرج بهذا النساءلنساء، هو أن يعطي ا
 اسم شائع في جنسه.

 طالب:.......
ألنه  ؛من النكرة اه قريب جد  ، لكنهو أضيق بال شكمن النكرة،  اال هو قريب جد   ؟نعم أسامة، إيش الفرق بينهما

 ،ااألسد، ما تريد أسدً تريد ة ماذا تريد؟ أسام :أنت إذا قلت ، لكنعلم الثعلب ، ثعالةع في األسود كلهااسم شائ
ذا قلتاتريد معينً   ثعالة تريد الثعلب، وهكذا. :، وا 
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 ."نحو الرجل والفرس وتقريبه كل ما صلح دخول األلف والالم عليه"
إذا صح أن تدخل كما ذكرنا، ال غيرها، أل التعريفية  (ألأ)أن يدخل عليه أل فهو نكرة، والمراد بكل ما يصلح 

ال ليس بصحيحنحو الرجل لتعريف فهو نكرة، ( التي هي لأل)عليه  ال مو ؟والفرس، صحيح وا   التمثيل صحيح وا 
ال معرفة، اآلن  ؟صحيحب دخول قبل بعد، هو يمثل بهذين للنكرة  ما هو (أل)ل و قبل دخريد هو يالرجل نكرة وا 
ألنه يمثل  ؛، المثال مطابقصحيحنحو رجل وفرس  :انتهى ما صار نكرة، هو لو قال (أل)أما بعد دخول  (أل)

  .ةمعرفما هو يمثل للنكرة 
 طالب:.......

يعني عليه نكرة،  (أل)قبل دخول رة، ومراده يتحدث عن النكرة، والمثال للنك (أل)ال هو يمثل للفٍظ يصلح لدخول 
( عليها مثل: رجل أل)يه، المقصود أن الحديث عن النكرة التي يصلح دخول عل (أل)مثال لما يصلح دخول 

 تقول: الرجل والفرس. (أل)إذا عرفتها، إذا أدخلت عليها  وفرس،
 ."وحروف العطف عشرة باب العطف:"

ما هي مسألة  ،االنصراف عنهبعد مفارقته،  ى الشيء بعد مفارقته؟العطف، إيش معنى العطف؟ الرجوع إل
إيش معنى منعطف؟  : هذا منعطف،د االنصراف عنه، تقول، الرجوع إلى الشيء بعباأللفاظما تعبدنا  حرفية،

المنعطف فيه ما يشبه الرجوع، طيب الصرف والعطف، إيش معنى الصرف والعطف؟ فيه مثل ما يشبه الرجوع، 
والعطف ، يعني صرف الرجل عن امرأته الصرف والعطففي السحر يق النحو صح، إيش؟ نعم، الصرف شق

 فهو من هذا الباب، يعني من حيث األصل. إرجاعه إلى امرأته،
 ."العطف عشرة: وهي الواو والفاء وثمّ وحروف "

حروف عشرة، حروف والعاطفة الواو التي قبلها، الالحروف عشرة على عّد إما، والصواب أنها ليست عاطفة، 
سواء جاء معه أو تعطف اسم على آخر فالجمع والتشريك، ال تقتضي ترتيب،  وهي لمطلق :العطف، وهي الواو

 هذا ترتيب؟  (ولد زيد وأبوه بمكة)، إذا قلت: ا، ال تقتضي ترتيبً قبله أو بعده
 طالب:.......

اآلن فهمت لترتيب من هذا المثال؟ أيهما الذي ولد أول؟ أنت فهمت ا ، لكنيف؟ أنت عطفت اآلننعم، ك
تقول: ترتيب على سبيل الترقي ال على لعلك تريد أن  لد زيد وأبوه بمكة،ترتيب إيش؟ و فيه ترتيب؟ الترتيب؟ 

: الجد ثم األب إذا أردت على سبيل التدلي تقول ، لكنهذا على سبيل الترقيكرام، زيد وأبوه وجده التدلي، سبيل 
 ( هذهولد زيد وأبوه بمكة)سناد، بل هي لمطلق الجمع والتشريك في اإلواو ال تفيد الترتيب، ال اأيًض  ، لكنثم االبن
ولد زيد وعمر ) :قلت إذا، عطف متأخر على متقدم (بمكةلد زيد وابنه و  ): على متأخر، إذا قلتمتقدم عطفت 

تفيد الترتيب، هي لمطلق هذه ال ( تضارب زيد وعمرو)، (ذهب زيد وعمر) :تقول، اجئن جميعً  (التوأمان بمكة
  .الجمع

 طالب:.......
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دخل في األولوية، يعني المتحدث ما قدم  لها: األولية إيه لكن المسألة مسألة أدبية شرعية، يعني األولية يقولون 
 إال لشيء من المزية.هذا االسم 

 طالب:.......
يقدم األهم، على كل حال إذا جيء بالواو م، ال، هو األصل، يعني كون اإلنسان يبدأ باألهم فاأله ،ما يلزم، الال 

 ..إشكال، ما فيها..ما في 
 طالب:.......

 :، أو تعد العلماء الذي بينهم تفاوت، تقولاألولوية نسبية، فأنت حينما تعد الزمالء مثاًل  ا، وأيًض اغالبً  ،اغالبً 
الاألول أهم الشيخ فالن وفالن وفالن، أنت عندك  حسب األهمية عندك فتعدهم، لى ع ال؟ ترتبهم واحد، صح وا 
ألن عنده أولوية ثانية، ويبقى أن المسألة ما فيها ترتيب، وقابلة  ؛امسحً  لكن يجيك واحد ثاني يمسح ترتيبك

 ترتيب من بابيمكن أن يفهم منها إال ال ي الهذه التحروف الترتيب الفاء وثم،  ، لكنوالتأخير بدون ضيرللتقديم 
 .-جل وعال-تقديم ما قدمه هللا يعني من باب   ((أبدأ بما بدأ هللا به))

 طالب:.......
ن إ :ألن الواو ال تقتضي الترتيب، الذي ال يرى الترتيب يقول : أنه ال يلزمه الترتيب؛هذه يستدل بها من يقول

 .الجمعلمطلق الواو 
 طالب:.......

عنده الترتيب والواو ليس بشرط  يجوز عنده، الذي ال يرى الترتيب،؟ تغسل يدك قبل وجهك، إيه يجوز عنده
عن بين المغسوالت، قطع النظير ح إدخال الممسو  :إذا قلت ، لكنصل فيهالمطلق الجمع إيش المانع؟ هذا األ

ال فالمرد الحقيقي إلى فعل النبي  ،هذه أدلة داعمة ،نظيره عليه -نه ع، يعني ما حفظ -عليه الصالة والسالم-وا 
 .ما فيها إشكال الداللة واضحة ال مجرد الداللةوالقدوة، وا  وهو األسوة  ،ابً إال توضأ مرت -الصالة والسالم
 طالب:.......

يعني ألن الواو هذه هي في اللغة،  أن تلزم الخصم؛ما يمكن من باب إلزام الخصم  ، لكنهذا من باب األدب
ن التعامل مع القرآن من غير هذا من باب حس :أنا أقولالقرآن هذه، اللي نزل بها القرآن، اللغة التي نزل بها 

 وليسبلغة العرب لغة العرب، القرآن نزل بيقول لك الترتيب واجب،  من خالل اآلية أن اإلزام، أنت ما تلزم أحدً 
أننا نبدأ بما بدأ هللا  :أدلة ثانية ندعم بها قولنا منها إحناعندنا  ، لكنيدل على أن الواو تقتضي الترتيب مافيه 
 به.
 ."أو والفاء وثم و"

مع التعقيب، وهي للترتيب  يليها الفاءوال تقتضي الترتيب،  الجمعوهي لمطلق  ،الفاء، عرفنا أن الواو عاطفة
وتراخي جيء بالفاء، إذا كان هناك مهلة مباشرًة دون فصل األول الترتيب مع التعقيب، فإذا كان الثاني يلي 

لكن  عن تكبير اإلمام، إذا ركع فاركعوامعناه ال تتأخر  ((إذا كّبر فكّبروا))فتقول كما في الحديث: ، (ثمبأ)جيء 
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سنين، ثالث ما مكث ي أنه ما تأخر، فيه على طول؟ يعن ، لكنوالترتيب موجود ؟(تزوج زيد فولد له) ماذا عن
 .المحددة تسعة أشهر، على رأس تسعة أشهر ولد لهإنما مكث المدة 
 طالب:.......

..الخ، لكي يمضوا ، فمدري إيش، تزوج زيد فحملت امرأتهايقدرون أمورً هم تعجل أنت، متسعة أشهر ، ال ال
 (تزوج زيد ثم ولد له)تقول: ال مانع أن ها مع المهلة والتراخي، ، لكناللترتيب أيًض  (ثم)، قاعدتهم على مثل هذا

 ؟ماذا عنلكن 
 ثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاد قبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ذلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأك جأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأده    قأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل للأأأأأأأأأأأأأأأأأأأذي سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاد ثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاد أبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوه 

 

 طالب:.......
ثم تاله بعد ذلك  ،د ذلك أبوهثم تاله بع ،جاء؟ هل يتصور أن االبن ساد الناسلكن يصلح هذا؟  إيش هذا؟ إيه

هذه لمجرد  :يقولون  بعيد كل البعد، الجد؟ ، لكناالبن ثم األبوارد هذا، يعني إذا حصل مع ب ال ال ما هوجده؟ 
 الوقائع. ال لترتيب ترتيب الجملحوادث، ترتيب جمل، هذا ل، ما هو ترتيب ترتيب جمل

 ."أو  وأم"و 
هذا تخيير، جالس أنت مخير،  (أو ابن سيرينجالس الحسن )التخيير،  :من معانيهاأو هذه لها معان،  (أو)

بحال في المثال الثاني أنه ال يجوز الجمع الفرق بين األمرين  ، لكن( تخييرأو أختها اانكح هندً )فالن أو فالن، 
  .ويجوز في المثال األول

  .هذا شك من الراوي  ((على مناخرهم :س على وجوههم أو قالالناوهل يكب ))ك، للش :تأتي
ياكم إأو تأتي لإلبهام: ونحن  فعل أو حرف،الكلمة اسم أو  :تأتي للتقسيم افعل كذا أو افعل كذا، تأتي لإلباحة:

نَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدى أَ هذا إبهام،  لعلى هدًى أو في ضالٍل مبين، هذا  [( سورة سبأ11)]ْو ِفي َضاَلٍل مُِّبيٍن{}َواِ 
 إبهام.

 ...............................................    خّيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر أبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأح قّسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ)أو( وأبهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم  
 

 .إذا لم يوجد لبسالواو، وربما عاقبت  ،وتأتي بمعنى الواو 
 طالب:.......

  في األلفية. ؟خّير أبح
ضأأأأأأأأأأأأأأأأأراب شأأأأأأأأأأأأأأأأأككوا    خّيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر أبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأح قّسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ)أو( وأبهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم    نمأأأأأأأأأأأأأأأأأى أيضأأأأأأأأأأأأأأأأأا بهأأأأأأأأأأأأأأأأأا وا 

 

 ."وأم وأما"
وال  [( سورة البقرة3)]}َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتنِذْرُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن{بعد همزة التسوية، أم هذه يعطف بها  "وأم"

كثيرة؟ االمتحانات  هل تأتي بعد هل؟ يعني يرد في أسئلة ، لكنتأتي بعدها غير همزة التسوية، أو لفظ التسوية
ال الهل يجوز كذا أم ال؟  هذا ليس بصحيح، وجاء كذا أم ال؟ في األسئلة يجيبونه ترى، هل يجوز  ؟صحيح وا 

 في حديث جابر. ((؟اأم ثيبً  ات بكرً هل تزوج))في بعض روايات الصحيح: 
 طالب:.......
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 رواة.الهذا من تصرف  ؟فكي ؟نعم
 ."وأما"

مَّا ِفَداء{}َفِإمَّا مَ وأما أو إما،  أن والصواب  ،هي العاطفة (اإم)هذا على القول بأن  [( سورة محمد1)]نًّا َبْعُد َواِ 
مَّا ِفَداء{التي قبلها،  (الواو)العاطفة   .}َفِإمَّا َمنًّا َبْعُد َواِ 

 ."وبل"
ب عن إكرام زيد فهو يضر ، ابل عمرً  ،ورجع الكالم اأضربت، أكرم زيدً  (اعمرً بل  اأكرم زيدً ) ، وهذه لإلضرابوبل

 إلى إكرام عمر.
 ."وال"

 .(جاء زيد ال عمرو)مثل إيش؟ ال، 
 طالب:.......

 عطف بعد؟ خالص الكالم على العطف.تما  ، لكنالنفي لكنها عاطفة لكنها تعطف، معناها ؟كيف
  طالب:.......
؟ اموقع ما بعده ؟من حيث موقعها اإلعرابي ، لكنا نفي صح ما نختلف أن معناها نفيمعناه سبحان هللا!

  .[( سورة المرسالت34-30)]اَل َظِليٍل َواَل ُيْغِني ِمَن اللََّهِب{*  }ِإَلى ِظلٍّ ِذي َثاَلِث ُشَعٍب ا معطوف على ما قبله
  طالب:.......

ألن  إما كذا أو كذا؛ هذي يظهر منها التقسيم، [( سورة هود50)]}َقاَل َلْو َأنَّ ِلي ِبُكْم ُقوًَّة َأْو آِوي ِإَلى ُرْكٍن َشِديٍد{
 .-سالمعليه ال-م على أسلوبه هذا ، بل آوي لما ليم، وحصل اللو لو كان معناها اإلضراب

 طالب:.......
 في الحديث الصحيح. -عليه الصالة والسالم-النبي  ((لقد كان يأوي إلى ركٍن شديد ارحم هللا لوطً وي))
 ."ولكن"

ما )إيش؟ تكرار العامل، ومعلوم أن العطف على نية  (كن عمروزيد لما نجح ) (ما جاء عمر لكن زيد)ولكن، 
 .(نجح زيد لكن نجح عمر

 ."وحتى في بعض المواضع"
أن يعرب ما بعدها على حتى في بعض المواضع، ال في جميع المواضع، عندهم مثال يتفقون عليه، يجوز 

ها،هاأكلت السمكة حتى رأسَ ) ثالثة أوجه ها، وحتى رأس  تكون  (أكلت السمكة حتى رأَسها) :قلت إذا ( وحتى رأس 
ها)عاطفة، و ذا قلت:  (حتى رأس  ها)ابتدائية، وا  ال ما تجي؟  ( جارة،حتى رأس   تجي حتى جارة وا 

  طالب:.......
 :نقول ،نستدل باأللفية مثل ما يستدلون بالشاطبيةإن بغينا  [( سورة القدر8)]}َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر{؟ ةبدليل؟ جار 

 .ن األلفيةإيش؟ م
 حتأأأأأأأأأأى خلأأأأأأأأأأى حاشأأأأأأأأأأا عأأأأأأأأأأدا فأأأأأأأأأأي عأأأأأأأأأأن علأأأأأأأأأأى    هأأأأأأأأأأأأأأاك حأأأأأأأأأأأأأأروف الجأأأأأأأأأأأأأأر وهأأأأأأأأأأأأأأي مأأأأأأأأأأأأأأن إلأأأأأأأأأأأأأأى
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مخفوٍض خفضت، أو على مجزوٍم منصوٍب نصبت، أو على أو على  ،مرفوٍع رفعتفإن عطفت بها على "
 ."(ولم يقعد )زيد لم يقمو، (ومررت بزيٍد وعمرٍ )، و(اوعمرً  ازيدً رأيت )و (جاء زيد وعمر) :تقول جزمت،
 .ب كما قلنا في بداية الدرسيتبع المعطوف عليه في اإلعرامعطوف نعم، ال

 لوَ يتبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأع فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي اإلعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأراب األسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأماء األ  
 

 وبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدل وعطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأف   وتوكيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد   نعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت   
 

ن ، (و  جاء زيد وعمر )المعطوف مثله، صار  افإن كان المعطوف عليه مرفوعً عليه، فالمعطوف تابع للمعطوف  وا 
ن كان مجرورً (اوعمرً  ارأيت زيدً ) صار مثله اكان منصوبً  ن كان(وٍ مررت بزيٍد وعمر ) صار مثله ا، وا   اساكنً  ، وا 

  (.زيد لم يقم وال يقعد)تقول:  اصار مثله مجزومً 
 وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


